
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR KALUNDBORG SENIOR-GOLF, 2015 

 

Velkommen til Generalforsamling.  

 

Siden sidste generalforsamling i 2015 har vi desværre mistet to af vores medlemmer. 

 

Det er Leo Christensen og Juul Skog Nielsen. 

 

JEG VIL BEDE FORSAMLINGEN REJSE SIG OG MINDES Leo og Juul 

ÆRET VÆRET DERES MINDE. TAK 

 

MEDLEMMER 

 

Vi er i dag 176 medlemmer fordelt på 75 damer og 101 herrer. 

Sidste år inviterede vi alle fra ventelisten. Vi ”toppede” sidste år på 192 medlemmer. Siden da har 7 medlemmer meldt 

sig passive 4 er udmeldt af Hovedklubben og dermed også hos os.  

Der er i dag 9 på ventelisten og de vil snarest blive inviteret til at deltage aktivt. 

 

TÆLLENDE MATCHER HVER TORSDAG 

 

På dette tidspunkt af året er det blevet en tradition, næsten da, at reminde jer om at seniorgolfmatcherne er tællende 

matcher, altså bliver de registret i golfbox hver gang vi har spillet.. 

 

ÅBNINGSMATCHEN 2015 

 

Som noget særlig i 2015 indledte vi sæsonen med at fejre seniorgolfklubbens 15 års fødselsdag, ganske vist lidt 

forsinket da dagen var i febr. 2015. Seniorgolfklubben trakterede med Champagne og kransekage, hvilket faldt i rigtig 

god jord hos deltagerne i åbningsmatchen, der blev både overraskede og glade når de kom til hul 15 hvor der stod et par 

”seniorpiger” klar med både vådt og tørt. 

 

SLÅ-ET-SLAG 

 

Vi havde en match sidste år til fordel for kræftens bekæmpelse med 90 deltagere Dagen indbragte i omegnen af Kr. 

9000,00  Som selvfølgelig gik ubeskåret til K.B.    

Som det fremgår af matchprogram 2016 gentager vi denne sponsormatch i år.  

 

ANDEMATCH 

 

I november afholdt vi Andematch med 66 deltagere  15 præmiebeviser på en and samt de obligatoriske flasker vin. Vi 

sluttede dagen af med Sannes gode suppe, brød og en øl.  Alt dette fik vi med et tilskud fra klubkassen på Kr. 50,00 per 

deltager. Hvem ka ? Kasseren ka! 

 

 

 

 

 

 

VENSKABSMATCHER 

 

Vi har i 2015 haft venskabsmatcher mod Dragsholm og Korsør. 

Matcherne blev afholdt i Kalundborg mod Dragsholm og i Korsør mod Korsør. 

Resultatet af de to matcher fremgår af vores hjemmeside hvor 

resultater og vindernavne som altid kan findes. 

 

 

TREKANTTURNERINGER 

 

Trekantmatcherne i 2015 blev traditionen tro afviklet  på de tre baner i hhv Roskilde, Højby og Kalundborg. 

I Kalundborg i maj deltog i alt 92 heraf 37 fra Kalundborg.  

I de to andre matcher i Roskilde og Højby var der også fulde huse selvom det kneb lidt med deltagere fra Kalundborg til 

de to matcher. Vi stillede med hhv 22 i Roskilde og 24i Odsherred. Aftalen er jo så, at værtsklubben kan og må fylde op 

til de maksimale 90/92, men det gør det jo altså ikke ligefrem nemmere at vinde. 



Venskabsklubbernes undskyldning når de besøger os og resultatet ikke går deres vej er, at vores rough er barsk i foråret; 

men til det er der jo kun et at sige: at så BLIV på fairway. 

En nok så vigtig ting omkring turneringen er den at Roskilde ud af den blå luft fremover vil have greenfee (udover 

matchfee) på Kr. 200,00. DVS totalt omkring 350,00 per deltager plus lidt kørsel. Hverken Odsherred eller vi kan eller 

vil godtage dette tiltag og vi har derfor meddelt at vi dropper dem. Vi er lige nu i tænkeboks omkring en mulig anden 

klub eller et stop af aftalen. Vi tager en snak med Odsherred når de kommer på besøg d. 19. maj 

 

 

TURE UD AF HUSET 

 

KVANLØSE 

 

53 deltagere futtede tidligt på sæsonen til Midtsjælland, en populær bane til meget fornuftige priser ikke mindst takket 

være kasserens tilskud til turen. Turen gentages i år. 

 

 

POLEN 

Under Svens kyndige og perfektionistiske planlægning og ledelse blev turen til Polen igen i 2015 en bragende succes i 

lidt blandet vejr. 

Det var en hel busfuld 50 pers. der i juni tog syd på.  

Jeg er sikker på at alle deltagerne til årets til Polen ser frem til endnu en super tur i 2016 med rejseleder Sven forrest i 

bussen.  Denne gang til Tyskland. 

 

 

 

SAMSØ 

 

65 Golfere, festmennesker, livsnydere eller hvad vi nu skal kalde flokken var med på turen til Samsø, og den var som 

sædvanlig supergod.  

Vi vover derfor at gentage succesen om end med lidt færre deltagere. Det var et ret voldsomt logistikarbejde ikke 

mindst hvad hoteller/overnatningssteder angår. Foreløbig er banen og Flinchs hotel reserveret til 44 deltagere. 

Det skal her nævnes at Peer Glad igen var sponsor på bil og færgebilletter ligesom vi også fik bolde og nogle flasker vin 

til præmiebordet. Kristian havde tillige fået mange fine præmier fra forskellige sponsorer på Samsø. 

 

 

 

AFSLUTNINGSMATCH 

 

Afslutningsmatch for den sæsonen var som sædvanlig godt besøgt 69 deltagere de 63 spillede golf. Gode præmier god 

feststemning og igen, tilskud fra kasseren. 

 

JULEMATCH – REDBALL 

 

Der var 52 deltagere til vores juleafslutning og i lighed med tidligere ja så var der masser af præmier. Og kasseren var i 

julehumør med tilskud til arrangementet. 

 

SPONSORER 

 

Af sponsorer springer Peer Glad jo i front igen, med en flot opbakning til klubben i form af kassebil til ture ud af huset. 

Bil, diesel færgebillet på vores herlige tur til Samsø. Det bør vi være ydmyge og taknemmelige for 

 

Til slut den også, sædvanlige, men absolut også berettigede TAK til bestyrelsen (ikke mindst til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer) for Jeres kæmpe indsats både her til lands og udenlands. Og også en stor tak til Carl-Erik der 

stadig er mester for at holde vores hjemmeside up-to-date. 

 

 

Tak for nu og jeg håber vi får endnu et godt golf år 2016. 

 

Søren Schultz 

Formand 

Kalundborg Senior-golf.    17. MARTS 2016 




